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דישערִדער יי

םעט–םעט 

1חנוּכה

טובֿים ? חנוּכה.–לע יוםַ איז דער בעסטער פֿון א3טובֿ–סער יוםָ, קינדער, ווא2„טרעפֿט
 און8, שּפילן אין דריידלעך7לץַ מיט שמא6טקעסַ, עסן לא5 נישט גיין אין חדר4כט טעג ּכסדרַא

טובֿ ?“– בעסערן יוםַך אָרף מען נאַדאַ נו, בא— 9געלט–לע זַײטן חנוּכהַקומען פֿון אַבא
)11עליכם–דישע קינדער“, שלוםִר ייַ פֿא10געלט“, ציקל�: „מעׂשיות–(פֿון „חנוּכה

עליכם איבער– גיט שלום12ר שורותָאין די ּפא

טובֿ חנוּכה אין–ס וויכטיקסטע פֿונעם יוםָדא

מעןַנען שטאַר פֿון וואָ קינד. נאַדי אויגן פֿון א

ס צינדט מעןָר וואַפֿא  ?13לע מינהגיםַדי א

סָר וואַס דריידל ? פֿאָר וואַ ? פֿא14ליכט

ס איז חנוּכה�?ָ, ווא15טקעס�? און בכללַלא

–דישע יוםִנגסטער פֿון די ייִחנוּכה איז דער יי

ַ אים צוליב א16וועטַטובֿים. מע ּפרא

רגעקומעןָס איז פֿאָריש געשעעניש וואָהיסטא

לט איזָ. דעמא17רהונדערט פֿ"קָאינעם 2טן יא

כט פֿוןַ געווען אונטער דער מא18יׂשראל–ארץ

, דעם קעניג פֿון דער19נעסַנטיוכוס עּפיפֿאַא

ָטסירישער אימּפעריע. די שטא–גריכיש

–קוּפירט, אין ביתָ איז געווען א20ירושלים

–ט מען אַײנגעפֿירט געצןָ הא21המיקדש

ןַכט אַדן געמאִבן ייָ. הא22דינערַײ

נגעפֿירט דורך יהודהָ, א23נדַאויפֿשטא

פֿרַײטַדן באִבן די ייָר 165 האָ. אין יא24המּכבי

המיקדש, אים אויסגערייניקט און–דעם בית

ס הייסטָניע וואָ צערעמאַדורכגעפֿירט א

נַײונג פֿון הויז), פֿוןַ (די בא25הבית–חנוּכת

–מען פֿונעם יוםָנען עס נעמט זיך דער נאַווא

26טובֿ חנוּכה. די געשיכטע פֿון די מּכבייער

ס מע רופֿט זיי אויךָ(ווא

) ווערט27חשמונואים

דערציילט אין צוויי

–קריפֿן (ספֿריםָּפאַא

ס זענעןָ), ווא28חיצוניים

רַײן אין דער קריסטלעכערַא

ביבל.

 פֿון די29םַּפשטאָדער א

בער איזָמינהגים א–חנוּכה

ר. צינדן ליכטָזוי קלאַנישט א

 טוען30און געבן מּתנות

זוי וויַצַײט א–31קריסטן ניטל

לןַדן חנוּכה. אין ביידע פֿאִיי

ַןס איז אָז דאַמיינט מען א

לטעַאיבערבלַײב פֿון א

ָך נא32נישע פַֿײערונגעןַגאַּפא

ר די לעגענדעָ. נא33דעם ווינטערדיקן זונשטיל

דןִנדער מעׂשה : ווען די ייַן אַדערציילט א

המיקדש און–לט הייליקן דעם ביתָבן געוואָהא

ס אייביקעָ, דא34ּתמיד–נצינדן דעם נרָווידער א

 קליין פֿלעשל מיטַבן זיי געפֿונען אָליכט, הא

ג.ָ, בלויז גענוג אויף איין טא35ריינעם בוימל

— 36 גרויסער נסַלט איז געשען אָר דעמאָנא

כטַנצע אַט געברענט גאָס ביסל בוימל האָדא

כן מער בוימלַט געקענט מאָטעג, ביז מע הא

כטַר צינדט מען די אַּתמיד. דערפֿא–רן נרַפֿא

–ר געדויערט דער יוםַליכטלעך און דערפֿא

ַר פֿא37ס איז אויך די סיבהָכט טעג. דאַטובֿ א

1. kha'nuke Hanouca/Hanukkah 2. devinez/guess 3. yontev fête/holiday ; pl. טובֿים–יום  yomtoyvim 4. keseyder d’affilée/in a row
5. kheyder école traditionnelle/traditional school 6. beignets de pommes de terre/potato pancakes 7. graisse d’oie/fat (of goose, chicken,
etc.) 8. totons, toupies/tops 9. khanuke… argent donné aux enfants/money given to children 10. mayses histoires/stories ; sing.  מעׂשה mayse
11. sholem-aleykhem 12. shures lignes/lines 13. minhogim coutumes/customs ; sing. מינהג minheg 14. bougies/candles 15. bikhla'l
en général/in general 16. fête/celebrate 17. ר קריסטוסַפֿא  IIème siècle av. J.-C./2nd century B.C. 18. erets-yisroel Terre d'Israël/Land of
Israel 19. Antiochos Épiphane/Antiochus Epiphanes 20. yerusholaim Jérusalem 21. beys-hamikdesh Temple 22. idolâtrie/idol-worship
23. soulèvement/uprising 24. yehude hamakabi Judas Maccabée/Judah Maccabee 25. khanukes-haba'is inauguration 26. makabeyer
Maccabées 27. khashmenoim Asmonéens/Hasmoneans 28. sforim khitsoynim livres apocryphes/aprocryphal books 29. origine/origin
30. matones cadeaux/gifts 31. Noël/Christmas 32. célébrations 33. solstice 34. ner tomid lumière perpétuelle/eternal light 35. huile/
oil 36. nes miracle 37. sibe raison/reason
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 סך פֿוןַר אַן, ווי פֿאָדערזאָר משה בראַפֿא

ס לעבן נישט געוועןָ, איז דא5דור–זַײנע בני

. דער שרַײבער איז6דע ליניעָקיין גרא

סקווע אין 1890,ָרן אין מאָגעבוירן געווא

ווען די — 7סקוועָמא–ר גירושַר פֿאָאיין יא

דןִלע ייַרויסגעטריבן אַט אָכט האַרישע מאַצא

ָר ּפאַ א8חוץַסקווע און ּפעטערבורג, אָפֿון מא

ריעסָטעגאַנעלע קאָפֿעסיאָּפריווילעגירטע ּפרא

ּפיטל געשיכטע קען מען לייענעןַס קאָ(דא

).9ַש פֿון שלום אּפעטערבורגן ַמאָאינעם רא

רברענגטַן פֿאָדערזאָט בראָדי קינדהייט הא

אינעם זיידנס שטעטל ניעזוויזש אין

ָרווען ער איז געווען צען יא נד.ַווַײסרוסלא

זעצט איןַ זיך בא10ט זַײן משּפחהָלט האַא

ט זיך זַײןָן האָלט אָדזש, און פֿון דעמאָלא

דזש אוןָ צווישן לא11לעבן געהוידעט

–נג פֿון די וועלטַסקווע, לויטן גאָמא

ָסזן דאָרלאַט ער פֿאָדזש האָלא �:12מלחמות

רןָאון ווידער געפֿא ל אין 1914ָערשטע מא

ט זיך אומגעקערט איןָער הא סקווע.ָקיין מא

ּפט דיַרכאַבן פֿאָמוניסטן האָווען די קא 1918

ָלס צווייטע מאָאון דא נד.ַכט אין רוסלאַמא

דזש אין סעּפטעמבערָפֿן פֿון לאָנטלאַאיז ער א

רנומען דיַבן פֿאָווען די דַײטשן הא 1939

ט.ָשטא

רן וויָנערקענט געוואָן איז אָדערזאָמשה ברא

סקוועָעט ווען ער איז געווען אין מאָ ּפאַא

מלחמה.– דער ערשטער וועלט13בשעת

קענט אוןַט ער זיך באָלט האָדעמא

דישע אינטעליגענטן אוןִרבעט מיט ייַמיטגעא

קינסטלער ווי דער שרַײבער דניאל

15, דער קריטיקער שמואל ניגער14רניַטשא

 און יוסף16דער די קינסטלער אל. ליסיצקיָא

דישערִ ייַ ווי א18. זַײן בליצַײט17ווָטשַײקא

טוער איז געווען אין–שרַײבער און קולטור

נציקַצווא און �1939: דזש צווישן 1919ָלא

ר אינטענסיווע שעפֿערישקייט אוןָיא

20 טוץַרויסגעגעבן אַט אָ. ער הא19טעטיקייט

מלונגען,ַזא–לידער —ביכער 

רשטעלונגען אוןָפֿא–טערַטעא

ט געּפר>ווטָקינדערביכער. ער הא

לעַ א21פֿן אין ּכמעטַשא

חוץַנערס אַרישע זשאַליטערא

22פֿילוַט אָזע : ער האָּפרא

ַר פֿאָגעשריבן דעם ליברעטא

ּפערע,ָדישער אִדער ערשטער יי

ט געשּפילט איןָס מע האָווא

–„דוד און בת רשע אין 1924ַווא

דזש איז ערָ“. אין לא23שבֿע

עטָמען מיטן ּפאַגעווען (צוזא

) דער24ןָצענעלסאַיצחק קא

בער זַײןָדישער שרַײבער, אִנגעזעענסטער ייָא

גרענעצט צוםַט זיך נישט באָטעטיקייט הא

ַט געגרינדט אין 1922 אָער הא שרַײבן :

חרוןַ, און א25גדיא–טער, חדַטעא–נעטןָריאַמא

פֿן אין 1927ַט ער געשאָ הא26חרון חבֿיבַֿא

“ אין27ררטַטער „אַטעא–ס קליינקונסטָדא

בן דעביוטירט די צווייָוועלכן עס הא

ן אוןַמיקערס דזשיגאִָדישע קאִרימטע ייַבא

 גרויסןַט אַט געהאָררט האַכער. אַשומא

בער אויך איןָדזש אָלג אין לאָדערפֿא

פֿילו אין די גרויסעַרשע, ווילנע און אַווא

רַײנגערעכנטַּפע, אָאיירא–28שטעט פֿון מערֿב

2שּפילער–עט און ּפוריםָּפא —1ןָדערזאָמשה ברא

3ן אויסשטעלונגַטעק געווידמעט אָביבליא–ט די מעדעםָבער ביז דעצעמבער 2005 האָקטאָפֿון א

דערניסטישערָן, גרינדער פֿון דער מאָדערזאָ שרַײבער משה בראִדישןִנדענק פֿון ייָדעם א
—קומענטן ָשטייט פֿון זעלטענע דאַדזש. די אויסשטעלונג באָדיש“ אין לאִוועגונג „יונג ייַבא
 פֿון דעם שרַײבערס—רן פֿון זַײנע ביכער ַ און אילוסטרירטע עקזעמּפלא4ידן–ס, ּכתבָֿטאָפֿא

רכיוו.ַּפערזענלעכן א

1. Moyshe Broderzon (1890-1956) 2. acteur de Pourim/Purim player 3. exposition/exhibition 4. ksav-yadn manuscrits/manuscripts
5. bney-dor contemporains/contemporaries 6. ligne droite/straight line 7. geyresh-… expulsion des Juifs de Moscou/expulsion of the
Jews from Moscow 8. akhu'ts à part/except for 9. sholem Asch 10. mishpokhe famille/family 11. a été balloté/went back and forth
12. milkhomes guerres/wars 13. besha's pendant/during 14. daniel Charney 15. shmuel Niger 16. El Lissitzky 17. yoysef Tshaykov
18. apogée/heyday 19. activité/activity 20. douzaine/dozen 21. kima't presque/nearly 22. afile même/even 23. dovid … basheve Da-
vid et Betsabée/David and Bathsheba 24. yitskhok Katzenelson 25. khad-gadye 26. akhren-akhren-khovev le dernier mais non le
moindre/last but not least 27. ararat café-théâtre Ararat/variety theatre Ararat 28. mayrev de l’Ouest/Western
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טָריז, וו> די טרוּפע האַּפא

 אין 29.1936לירטָסטראַגא

טָן האָדערזאָמשה ברא

ָסדא רויסגעגעבן אין 1939ַא

עטישערָ מין ּפאַ, איודליד 

צישערַמפֿלעט קעגן דער נאַּפא

ט אים,ָס ליד האָ און דא30מגיפֿה

,31 געוויסן אופֿןַאויף א

 : ווען די דַײטשן32טעוועטַגערא

דזש איןָרנומען לאַבן פֿאָהא

ט ערָסעּפטעמבער 1939 הא

ז מע וועט איםַגעוו>סט א

רעסטירן צוליב זַײנעַא

פֿן קייןָנטלאַער איז א זיציעס.ָצישע ּפאַנטינאַא

סָק, וואָליסטאַרשע און שּפעטער קיין ביאַווא

וועטישער זַײט.ָאיז שוין געווען אויף דער סא

מעןַצוזא ,33רשיקטַבן אים פֿאָוועטן האָדי סא

 און זַײן34כטער חנהָזַײן טא מיט זַײן ווַײב,

–ַלקיין צענטרא  בורשטין,36דםָ א35איידעם

ר.ָר יאָ ּפאַזיע וו> זיי זענען געבליבן אַא

ט מען אים צוריקגעברענגט איןָאין 1944 הא

 לערער איןַרן אָסקווע וו> ער איז געוואָמא

טער און געלעבט צווישןִַטעא–37דישן מלוכהִיי

דוד —דיש שרַײבער ִדי גרעסטע יי

29. a fait une tournée/toured 30. mageyfe peste/plague 31. … oyfn d’une
certaine façon/in a certain way 32. sauvé/saved 33. déporté/deported
34. khane 35. gendre/son-in-law 36. odem Adam 37. melukhe d’État/
state 38. dovid Bergelson 39. Perets Markish 40. Itsik Fefer 41. Dovid
Hofshteyn 42. farmishpet condamné/sentenced 43. beys-oylem cime-
tière/cemetery 44. URSS/USSR 45. éditions rares/rare editions 46. tkufe
période/period 47. mekhaber auteur/author 48. levayes obsèques/
funerals 49. Tel-Aviv 50. atsomes restes/remains.

אויבן : די הילע און דעם מחברס

דלער)ַנקל אַרטרעט (דורך יאָּפא

–רץַנס בוך „שוואָדערזאָפֿון ברא

דזש, 1919)ָשבת“ (לא

זש  פֿוןַנטאָמאָטאָפֿא

יהודה לעווין פֿון

נס בוך „י“ָדערזאָברא

דזש, 1939)ָ(לא

, איציק39רקישַ, ּפרץ מא38ןָבערגעלסא

ט איםָ. מע הא41פֿשטייןָ, דוד הא40פֿעפֿער

און נדערע אין 1950ַלע אַרעסטירט ווי אַא

ער איז גער.ַר לאָ אויף צען יא42רמישּפטַפֿא

רן איןָביליטירט געוואַפֿרַײט און רעהאַבא

ט זיך אומגעקערט קיין ּפוילן אין1955ָ. ער הא

–רץַ האַרבן פֿון אָאון איז געשטא יוני 1956

רשע אין אויגוסט.ַקע אין וואַטאַא

ט דיַן געהאָדערזאָט בראָהא שוין אין 1945

מעגלעכקייט זיך אומצוקערן קיין ּפוילן ווי

ט נישטָבער ער האָא לע ּפוילישע בירגער,ַא

 איז ער—“43עולם– ביתַלט „לעבן אין אָגעווא

כטערָזַײן טא .44נדַרבאַפֿא–טןַגעבליבן אין רא

סקוועָזן מאָרלאַלט פֿאָבן דעמאָאון איידעם הא

נדערונגען איןַר וואָ ּפאַך אָאון עמיגרירט נא

מעריקע.ַא

רידע און איןָזיי וווינען איצטער אין פֿלא

–נקען דער מעדעםָבן זיי געשא2004ָ הא

רישןַנס ליטעראָדערזאָטעק משה בראָביבליא

שטייט פֿוןַרכיוו באַדער א רכיוו.ַא

לע זַײנע ביכער�:ַרן פֿון ּכמעט אַעקזעמּפלא

אילוסטרירטע פֿון די 45בעסַזעלטענע אויסגא

דישע קינסטלער פֿון זַײן צַײט,ִבעסטע יי

זיעַא–לַ אין צענטרא46ידן פֿון דער ּתקופֿה–ּכתבֿ

 און פֿון47פֿיעס פֿונעם מחברַגראָטאָאון פֿא

רשעַ די ערשטע אין ווא— 48זַײנע צוויי לוויות

 ווען49בֿיבָֿא–און די צווייטע אין ּתל אין 1956

 אין50גן זַײנע עצמותָריבערגעטראַט אָמע הא

ּפנדיקעַרכאַ פֿאַרכיוו גיט א1972ַ. דער א

ס איז אי טיףָפֿונג וואַ שאַּפשּפיגלונג פֿון אָא

רדיסטיש.ַנגאַוואַנַײעריש, אַדיש, אי באִיי
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רויס�?ַ ביכער גיט איר אַר אַס פֿאָג“ און וואַרלאַס איז „מגילה פֿאָווא

דישעִרויס ביכער וועגן ייַג“ גיט אַרלאַ „מגילה פֿארט קערבל�:ַלענא

עזיע, ביכער וועגןָזע און ּפאָ : ּפרא5ענינים

בן מיר זיךָ. לעצטנס הא6דעם חורבן

ָסשעפֿטיקט מיט ביכער וואַמערסטנס בא

ך�:ַדישער שּפראִן מיט דער ייָבן צו טאָהא

דישע לידער, שּפריכווערטער,ִלערנביכער, יי

7בעסַט די אויסגאָזוי ווַײטער. מיט אַאון א

.8לגָט דעם גרעסטן דערפֿאַבן מיר געהאָהא

ג“ַרלאַב געגרינדט דעם „מגילה פֿאָאיך הא

גַרלאַס איז מַײן פֿאָר צוריק. דאָמיט צען יא

לט אים אין דערַבי“. איך האָאון מַײן „הא

לע צימערן זַײנען פֿול מיט ביכער.ַהיים און א

 קייןָז ס'איז ניטאַגט זיך אָמַײן ווַײב קלא

כן.ַר אירע זאַץ פֿאַּפלא

ווער קויפֿט אַײערע ביכער ?

—דן קויפֿן ניט קיין ביכער ִ�: יי9דישע ווערטלִס ייָ איר קענט דאל. ק.�:

בער דיָדן קויפֿן אונדזערע ביכער, אִ סך ייַזיי שרַײבן ביכער�! נו, א

 מער.10גויים

דיש ?ִאון וויפֿל פֿון זיי קענען יי דן וווינען אין שוועדן�?ִוויפֿל יי

דן. דיִרום 000 17 ייַז עס וווינען אין שוועדן אַגט אָ מע זאל. ק.�:

נד.ַרהונדערט פֿון דַײטשלאָ 18טן יא11דן זַײנען געקומען סוףִערשטע יי

–ר דער ערשטער וועלטַ פֿא12נדַטע איז געקומען פֿון לעטלאַמַײן טא

לוציע.ָך דער רעוואָ נא14נדַמע פֿון ווַײסרוסלאַ און מַײן מא13מלחמה

ָךנד, און נאַדן פֿון דַײטשלאִרן זַײנען געקומען ייָאין די דרַײסיקער יא

רפֿןָרויסגעוואַט מען אָ. אין 1967 הא15גערןַדן פֿון די לאִדער מלחמה יי

ר טויזנט זַײנען געקומען קיין שוועדן.ָ ּפאַדן פֿון ּפוילן און אִדי יי

רויסטרַײבן דיַ ביכל וועגן דעם אַרויסצוגעבן אַכט אַ, איך טרא16גבַֿ(א

ַ ווי א17נערקענטָר אָר יאָ ּפאַדיש ווערט זינט אִדן פֿון ּפוילן). ייִיי

18ז די שוועדישע מלוכהַס מיינט אָך אין שוועדן. דאַשּפרא–ריטעטָמינא

רויסצוגעבן ביכער.ַ א19קטיוויטעטן, למשלַדישע אִר�ייַגיט געלט פֿא

גערןַס איז געקומען פֿון די לאָ ווא20לטער דורַדיש ? דער אִווער קען יי

ן אין שוועדןַראַ פֿא21דיש.�ס'איז אפֿשרִפֿט�ייָנד רעדט אַאין דַײטשלא

 סך ווייניקערַדיש. אִרשטייען און רעדן ייַס פֿא3000ָ מענטשן ווא

שרַײבן און לייענען.

דיש אין שוועדן�? איןִצי לערנט מען יי

וועלכע אינסטיטוציעס ?

דיש. איצטִ לערער פֿון�ייַ איך בין אל. ק.�:

 און זיי קומען צו22ב איך זעקס ּתלמידיםָהא

היים. מיר זיצן אין קיך און מירַמיר א

דישע טעקסטן. מַײנע ּתלמידיםִלייענען�יי

בער זייערָנהייבערס אָזַײנען א

לם, וו>ָקהאָראינטערעסירטע. אין שטאַפֿא

נדערע גרוּפעסַן אַראַאיך וווין, איז אויך פֿא

דישערִדיש. דער ייִס לערנען זיך ייָווא

דישער קולטור איןִדיש און ייִר ייַפֿט פֿאַ געזעלשאַ, א23ראייןַפֿא

 מע טרעפֿט—רן זומערצַײט ָמענפֿאַניזירט קליינע צוזאַרגאָשוועדן, א

רום 60ַדיש. עס קומען אִ ביסל ייַזיך דרַײ טעג און מע רעדט א

 איז25ָרנצער וועלט. הַײיאַ געסט פֿון דער גא24רבעטַמענטשן און מע פֿא

נד.ַ פֿון ענגלא26ַלענסיאַגעקומען העדער ווא

דיש אין אוניווערסיטעטן אין שוועדן.ִלַײדער קען מען ניט שטודירן�יי

דיש ?ִווער לערנט זיך יי

בןָזיידע הא–בעָדער באָס זייערע עלטערן אָדן וואִ יונגע ייל. ק.�:

ט קורסן וו> די מערסטעַב אויך געהאָר איך האָדיש. נאִגערעדט�יי

 סך מענטשן אין שוועדןַדן. אִיי–ּתלמידים זַײנען געווען ניט

דישער קולטור.ִדיש�און מיט דער ייִראינטערעסירן זיך מיט ייַפֿא

פֿן אַײער ווערטערבוך ?ַט איר געשאָר וועמען האַפֿא

ס אינטערעסירן זיךָלע די וואַר אַ פֿא27ס בוך איז געמיינטָ דאל. ק.�:

 טייל מיטַבן מיר אויך צוגעגעבן אָר האַדיש. דערפֿאִמיט�יי

28ס פֿוילן זיךָדן וואִיי–דן און ניטִר די ייַנסקריּפציע פֿאַטרא

ַרקויפֿט אַבן מיר פֿאָ. ביז הַײנט הא29דישע אותיותִאויסצולערנען די�יי

1. Suède/Sweden 2. megile-… Megilla-Förlaget, éditions Megila/Megila Press 3. Lennart Kerbel 4. Peter David 5. inyonim sujets/
subjects ; sing. ענין inyen 6. khurbm Shoah 7. publications 8. succès/success 9. dicton/saying 10. goyim דןִיי–ניט  11. sof fin/end 12. Let-
tonie/Latvia 13. milkhome guerre/war 14. Biélorussie/Bielorussia 15. camps 16. agev à propos/by the way 17. reconnu/recognized
18. melukhe État/state 19. lemoshl par exemple/for example 20. dor génération 21. efsher peut-être/perhaps 22. talmidim étu-
diants/students 23. association 24. on invite/we invite 25. cette année/this year 26. Heather Valencia 27. destiné/meant 28. ont la flemme/
are too lazy 29. oysyes lettres/letters ; sing. אות os

[סוף זַײט 5]

1דיש ווערטערבוך אין שוועדןִ נַײ ייַא

לטַנטהאַדיש ווערטערבוך. עס אִ ייַל אָרויס אין שוועדן צום ערשטן מאַ קורצער צַײט צוריק איז אַמיט א
 טייל מיט דיַדיש, און אִיי–שוועדיש, שוועדיש–דיש7000ִ ווערטער, און איז אַײנגעטיילט אין דרַײ טיילן : יי

גירטַ“, רעדא2גַרלאַרן דורכן „מגילה פֿאָס בוך איז ּפובליקירט געוואָנסקריּפציע. דאַדישע ווערטער אין טראִיי
לט זיך דערוויסןָט געוואָ האטעם–דישער טעםִדער יי. 4 מיט דער הילף פֿון ּפעטער דוד3רט קערבלַדורך לענא

ר.ָקטאַגעס דעם רעדאַר פֿראָ ּפאַבן מיר געשטעלט אָך, האַעּפעס מער וועגן דער זא

רט קערבל (לינקס) און  ּפעטער דוד (רעכטס)ַלענא
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ןַר אָ“ קומט איצט פֿא1לעַן ּפאַריזער מוזיי „גראַאינעם ּפא

ליע“, מיט בילדער פֿוןָנכאַ אונטער דעם טיטל „מעלא2אויסשטעלונג

ם בלייק,ַלברעכט דירער, וויליאַזעלכע קינסטלער ווי אַא

—רבסט ַ הא—ר ָ… די איצטיקע צַײט פֿון יאָ דע קיריקאָרדזשיאָדזשיא

לישער שטימונג. איזָנכאַ מעלאַסט צו אַקע זייער גוט צוגעּפאַאיז טא

רטָס גריכישע וואָז דאַנען, אָ גוטע געלעגנהייט צו דערמאַס אָדא

ט מעןָל האָ מאַ“ (ווַײל א3לַרצע גאַ“ מיינט „שוואַליאָנכאַ„מעלא

ל,ַרצער גאַ קומט פֿון דער שווא4ס טרויעריקע געמיטָז דאַגעגלייבט, א

 ניט6ל זיך געפֿינעןָס זאָ, ווא5אויסשיידונג–רישער קערּפערַ לעגענדאַא

).8ר אין דעם מילץָל, נאַ, ווי די געוויינטלעכע גא7לּפענכערַאינעם גא

ליזםַנאָציאַ דעם אינטערנא9וודאיַדיש ניצט מען אִאויף יי

ָס איז דא10גריףַנעלער באָדיציאַבער דער טראָליע“, אָנכאַ„מעלא

סָס מיינט ּפונקט דאָ“, ווא11שחורה–רט „מרהָמיקע וואַשטא–שִהעברעי

ל („מרה“).ַרצע („שחורה“) גאַרט�: שוואָס גריכישע וואָזעלבע ווי דא

שכוירע], און ניט, ווי מע הערט–רעָרויסרעדן [מאַרף עס אַאון מע דא

רטָן מיט דעם וואָרניט צו טאָט גאָ…], ווַײל עס הא–ל [מוירעָ מאַא

“.12„מורא

 אויףָליע“ איז דאָנכאַשחורה“ און „מעלא– די ווערטער „מרה13חוץַא

טָס גיבן איבער אָנדערע טערמינען, וואַ גרויסער אויסקלַײב אַדיש אִיי

) טרויעריק,14כט�!ַר קיינעם געדאַדי שטימונג. מע קען זַײן (נישט פֿא

15דער סּתםָלעמוטנע אַסן, סמוטנע, קאָרדראַטריבט, פֿאַאומעטיק, בא

, טרויער, אומעט,17 אין עצבֿות16רזונקעןַאומגליקלעך. מע קען זַײן פֿא

רצווייטיק. מע קעןַ, הא20נפֿש–רצווייפֿלונג, עגמתַ, פֿא19אושִ, יי18צער

1. Grand Palais 2. exposition/exhibition : “Mélancolie – génie et folie en Occident” 3. bile noire/black bile 4. humeur/mood 5. sécré-
tion 6. qui est censé se trouver/which was said to be 7. vésicule biliaire/gall bladder 8. rate/spleen 9. avade bien sûr/of course 10. con-
cept 11. more-shkhoyre mélancolie/melancholy 12. moyre peur/fear 13. akhu'ts à part/aside from 14. on ne le souhaite à personne/
may it happen to nobody 15. stam tout simplement/just plain 16. plongé/sunk 17. atsves tristesse/sadness 18. tsar chagrin/sorrow
19. yiesh désespoir/despair 20. agmes-nefesh chagrin/peine 21. pauvre de nous/oh, misfortune 22. farkhoyshekht abattu/gloomy
23. faryiesht désespéré/in despair 24. farmore-shkhoyret déprimé/depressed 25. … gedayget pas de souci/not to worry 26. sholem-
aleykhem (1859-1916).

לןַ, געפֿא23אושטִרייַ, פֿא22רחושכטַגן, פֿאָ, דערשלא21אויך זַײן, נעבעך

קטוירים ניצן דיָרקלעמט און צעקלעמט. דאַבַײ זיך, פֿא

לע ווערטער „דעּפרעסיע“, „דעּפרעסיוו“ אוןַנאָציאַאינטערנא

,�25? נישט געדאגהט24שחורהט–רמרהַ„דעּפרימירט“. איר זַײט שוין פֿא

כןַאינעם קומענדיקן נומער וועלן מיר שרַײבן וועגן פֿריילעכערע זא

ס הערט זיך מיט דערָ : „ווא26עליכם–גט שלוםָט געזאָ(ווי עס הא

דעס�?“).ָלערע אין אָכא

און ווי צו רעדן וועגן דעם ליעָנכאַמעלא

טן“ָי. ה. וו. טישבען : „דער גרויסער שא

רן. מיר זַײנען געווען אויפֿןַסך עקזעמּפלא

ס בוךָ און דא31רגָ אין געטעבא30יריד–ביכער

לג. איךָ דערפֿאַט אַרטן געהאָט דאָהא

 פֿון33שטעלונגַ בא32 היּפשעַרט אויך אַדערווא

ָףטעקן. איך האָביבליא–טָדי שוועדישע שטא

ז דיַז אונדזער ווערטערבוך וועט העלפֿן אַא

ל בלַײבן לעבן אין שוועדן.ָך זאַדישע שּפראִיי

30. yari'd foire/fair 31. Göteborg
32. grand/large 33. commande/order.נהייב פֿונעם אות „פֿ“ אינעם נַײעם ווערטערבוךָא

[סוף פֿון זַײט 4]
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בער 2005ָקטאָ אין ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַא

1דיש לשוןִזינגען ייַרימטע שרַײבער באַדרַײ בא

צענטער–דישִריזער ייַאינעם ּפא

רָבער, קומען פֿאָקטאָר אין מיטן אָיעדן יא

נקרַײך הונדערטערַנץ פֿראַאיבער גא

 אונטערן2רישע אונטערנעמונגעןַליטערא

סָ פֿון לייענען“. דא3טובֿ–מען „דער יוםָנא

ס דערָ, ווא5געשעעניש–נדַ לא4 מיןַאיז א

ָס. און דא6מיניסטעריום דערמוטיקט–קולטור

ַ שטיקל צַײט אַקע אויף אַפֿט טאַשא

ַז, א7ספֿער : מע פֿילט בחושָטמאַגעהויבענע א

עטישעָס ּפאָס בוך, דער שרַײבער, דאָדא

 אויף8טשָז זַײן כאָ לא—רנעמען ַרט פֿאָווא

סָ, ווא9ָן דעם אויבנא—עטלעכע טעג 

לָּפאָנאָבן אויף אים דעם מאָגעוויינטלעך הא

נעלעָציאַליטיקערַײ און סענסאַרט, ּפאָסּפא

נַײעס.

–ט די מעדעםָ הא10ָרנו, הַײנטיקס יא

צענטער–דישִריזער ייַטעק בַײם ּפאָביבליא

טובֿ פֿון לייענען“–אונטערגענומען צום „יום

12רבעטןַן : פֿאַ ּפלא11טובֿדיקן–נץ יוםַ גאַא

פֿן אויףַס שאָליבטע שרַײבער, וואַדרַײ בא

כן אין דרַײַרשיידענע שּפראַדרַײ פֿא

זונדערע לענדער, און שמועסן מיט זייַבא

דישעִדיש און ייִס ייָלע, וואָוועגן דער רא

 און אין13טור שּפילן אין זייער געמיטַליטערא

 בַײ קיינעם פֿון זיי איז14טשָפֿן, כאַזייער שא

ך. די דרַײַדיש נישט די מוטערשּפראִיי

ריז,ַ פֿון ּפא15בערָבער באָשרַײבער זענען : רא

רויסגעגעבןַט אָס האָר, וואָ רעזשיסאָ– קינאַא

הרןַנצייזיש ; אַנען אויף פֿראַמאָדרַײ רא

פֿט אויףַס שאָ, ווא17 פֿון ירושלים16ּפעלפֿעלדַא

לי,ָּפאַ פֿון נא18ַש, און ערי דע לוקאִהעברעי

ליעניש. מיט דערַס שרַײבט אויף איטאָווא

נצייזישןַ פֿון דעם פֿרא19מיטווירקונג

–דישִראיין און פֿון דעם ייַפֿא–שרַײבער

טָ, הא21רשַל'אל ַזשורנא–20נצייזישן חודשַפֿרא

לעַזיי צונויפֿגעברענגט א צענטער–דישִדער יי

דרַײ און מיט זיי דורכגעפֿירט דרַײ

22קטעַוונטן בַײ געּפאָרגעסלעכע אַאומפֿא

לן.ַזא

בער איזָבער באָוונט מיט ראָדער א

רלייענונג פֿוןָ פֿאַ אין א23נען בעיקרַשטאַבא

Quoi de neufן ַמאָּפיטלען פֿון זַײן ראַקא

sur la guerre ?ס הערט זיך מיט דערָ (ווא

 און אין25נצייזישן מקורַ ?) אין פֿרא24מלחמה

ַכט אַט געמאָס עס האָדער איבערזעצונג, ווא

ריזערַלעקטיוו איבערזעצערס אינעם ּפאָקא

טָ הא26צענטער. בַײם געדיכטן עולם–דישִיי

ַ פֿון א28 גילגולַזאַ א27רק אויסגענומעןַשטא

ַז, א30ליין טענהטַ א29ס דער מחברָטעקסט, ווא

 פֿונעם31ןָנגעשריבן אויפֿן פֿאָט אים אָער הא

ט זיךָדיש, מיט וועלכן ער האִגערעדטן יי

רבעטנדיק אין דיַנגעהערט יונגערהייט אָא

לדַ בא32טןַרשטאַווא–קליידונגסַריזער באַּפא

ס ס'ערשטעָ, איז דא33גבַֿך דער מלחמה. אָנא

 ווי מע זעצט34רצענדליקערָל זינט יאָמא

ןַמאָנצייזישן ראַ פֿראַדיש אִאיבער אויף יי

בַײם מחברס לעבן.

בערָבער באָרא

רסקיָפֿון יצחק ניבא

1.  loshn langue/language 2. ici manifestations/events 3. yontev fête/festival 4. min sorte de/kind of 5. événement national/national
event 6. encourage/encourages 7. bekhu'sh clairement/clearly 8. ici au moins/here if only 9. place d’honneur/place of honor 10. cette
année/this year 11. yo'ntevdikn festif/festive 12. inviter/to invite 13. sensibilité/mind 14. bien que/although 15. Robert Bober 16. Aaron
Appelfeld 17. yerusholaim Jérusalem 18. Erri de Luca 19. en partenariat/partnership 20. khoydesh… mensuel/monthly 21. L’Arche/
Jewish magazine in France 22. comble/packed 23. en majeure partie/mainly 24. milkhome guerre/war 25. moker original 26. oylem
public/audience 27. a eu du succès/was very successful 28. gilgl réincarnation 29. mekhaber auteur/author ; fém. מחברטע mekha'berte
30. taynet  affirme/maintains 31. sur fond de/based on 32. ateliers de confection/garment workshops 33. agev à propos/by the way
34. décennies/decades
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ�: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן�: –נעמענטָבאַא
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נומער�: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע�: ...........................................ַדא–4נגַדרעס�: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס�: ַא–סטָבליצּפא

דרעס�:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

ּפעלפֿעלד איזַהרן אַגעגעניש מיט אַדי בא

ָטדיש. זי האִרן אויף ייָגעפֿירט געווא

פֿ' רחלָ ריזיקן עולם. ּפראַצוגעצויגן א

 פֿון דער36רשעריןָנטע פֿאַקאַ באַ, א35ערטעל

–טור און מחברטע פֿון גרונטַדישער ליטעראִיי

טָטור, האַליטערא–37רבעטן איבער חורבןַא

נגעפֿירט מיטן שמועס וועגןָדיש אִאויף יי

–ּפעלפֿעלדס הויּפטטעמעס : זַײן חורבןַא

 אין38גלטער יתוםָרוואַ פֿאַאיבערלעבונג ווי א

די וועלדער און דערפֿער פֿון אוקרַײנע, די

רלירן אוןַס פֿאָ, דא39לן פֿון זַײן זּכרוןַקווא

, ווי אויך40ּפגעפֿינען דעם דיבורָס אָדא

געס פֿוןַפֿרא

דערציילערישקייט

און סטיל.

ּפעלפֿעלדַא

רןָט אין קלאָהא

און אין

41אויסדרוקפֿולן

דישִיי

נדערן, זַײן ּפיעטעטַרויסגעברענגט, צווישן אַא

רָט קינדווַײז נאָס ער האָ, ווא42לשון–מעַצו מא

בערָבע, אָבא–זעלטן געהערט פֿון זַײנע זיידע

ך דעם גרינטלעך דערלערנט,ָט נאָס ער האָווא

דיש, ּפונקט וויִז ייַלטן אַט געהאָווַײל ער הא

 נייטיק זיך צו44דינגטַ, איז אים אומבא43גמרא

 איידער ער46םַּפשטאָ מיט זַײן א45העפֿטןַבא

ש.ִנעמט שרַײבן אויף העברעי

ָט האַג מיט ערי דע לוקאָלאַאויך דעם דיא

ל אינעםָס מאָ דא—געפֿירט רחל ערטעל 

נצייזישןַל פֿון פֿראַקאָאיבערגעפֿולטן לא

וונטָרלויף פֿונעם אַהויז. אין פֿא–שרַײבער

ָס קורצפֿילם, וואַט מען אויך געוויזן אָהא

ּפגעגעבן דערָט אָבער האָבער באָרא

נערַליטאָּפאַּפערזענלעכקייט פֿונעם נא

ס אירָשרַײבער. אין דער דיסקוסיע, ווא

ונג צוִציַס באַקס איז געווען דע לוקאַא–הויּפט

לויכטןַרף באַדיש, זענען שאִדישקייט און ייִיי

סָלן, וואָדישע סימבאִ ריי ייַ א47רןָגעווא

 אין די ווערק פֿון דעם48רפֿן זיך דורךַווא

ס איז נישט קייןָליענישן שרַײבער, וואַאיטא

 אין דער50 בקיַ אָ יא49ד און דווקאִיי

ז ערַזוי פֿיל, אַדישער קולטור, אויף אִיי

ך אוןַריגינעלער שּפראָציטירט אין דער א

,53 פֿון ּתנך52 ּפסוקַט אָ א51אויף אויסנווייניק

.55בֿרהם סוצקעווערַ פֿון א54 שורהַט אָא

זונדערע אונטערנעמונגען,ַ די דרַײ בא56חוץַא

טייליקטַלע דרַײ שרַײבער זיך באַבן אָהא

מען מיט רחל ערטעל אוןַאין איינעם, צוזא

צענטער זשיל–דישִר פֿון ייָמיטן דירעקטא

–ָדיאַ רא57 שעהעדיקערַזיע, אויף אָרא

ם אין די קולטורעלע עמיסיעסַגראָּפרא

רקערַ שטאַ. אָדיאַרא–58פֿונעם מלוכה

מענט אין זייער שמועס איז געווען וועןָמא

ט אויסגעדריקט דיָּפעלפֿעלד האַהרן אַא

טָ האַ צו וועלכער ערי דע לוקא—מיינונג 

גטָרמאַכן חורבן פֿאָז נאַ א—צוגעשטימט 

ר צווייָלק נישט איינע, נאָדישע פֿאִס ייָדא

 און59קודש–כן�: לשוןַרהייליקטע שּפראַפֿא

דיש.ִיי

35. rokhl Rachel Ertel 36. chercheuse/research scholar 37. khurbn Shoah 38. … yosem orphelin errant/homeless orphan 39. zikorn
souvenir/memory 40. diber parole/speech 41. expressif/expressive 42. …-loshn דישִיי  43. gemore Talmud 44. absolument/absolutely
45. ici renouer/here get back to 46. origines/origins 47. mis en lumière/elucidated 48. apparaissent çà et là/are scattered through 49. dafke
justement/indeed 50. boke expert 51. par cœur/by heart 52. posek verset/verse 53. tana'kh Bible hébraïque/Hebrew Bible 54. shure
vers/line 55. avro'm Sutskever 56. akhu'ts à part/aside from 57.  sho'ediker d’une heure/one hour long 58. melukhe ici national/state
59. loshn-koydesh hébreu/Hebrew.

ּפעלפֿעלדַהרן אַ א

ַערי דע לוקא
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ָסקו“, וואָשּפיל „סודא–גיקָנישע לאַּפאַס יאָ דא2איר קענט שוין אפֿשר

 פֿונעם שּפיל איז3ּפולער. דער צילָרן זייער ּפאָאיז לעצטנס געווא

םַגראַ מיט ציפֿערן פֿון 1 ביז 9. דער דיא4םַגראַ דיאַאויסצופֿילן א

, 79 אין 9 שורות6 אַײנגעסדרט5שטייט פֿון 81 קעסטעלעךַבא

 צו 9 קעסטעלעך. אין יעדער שורה, אין8טןַדראַנעס און 9 קוואָלאָקא

רַײנשרַײבן דיַרף מען אַט דאַדראַנע און אין יעדן קוואָלאָיעדער קא

רקומען בלויז אייןָר יעדער ציפֿער מעג פֿאָציפֿערן פֿון 1 ביז 9, נא

 פֿון10דישע אותיותִ געניצט 9 ייָבן מיר דאָ ציפֿערן הא9טָנשטאַל. אָמא

„א“ ביז „ט“�:

א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט.

רַײנגעשריבן עטלעכע אותיות, עס בלַײבט אַײךַבן שוין אָמיר הא

ם�!ַגראַנצן דיאַאויסצופֿילן דעם גא

1. Sudoku 2. efsher peut-être/perhaps 3. but/aim 4. grille/grid
5. cases/boxes 6. a'yngesadert disposés/arranged 7. shures lignes/
lines ; sing. שורה shure 8. carrés/squares 9. à la place des/instead of
10. oysyes lettres/letters ; sing. אות os.

�:38נטשקעסָטקעס און ּפאַס מען עסט לאָווא

רף מעןַנען דעם בוימל דאָ צו דערמא39ּכדי

 שּפַײזן.40עסן געּפרעגלטע

אויך דער מינהג פֿון שּפילן אין דריידל איז

נדערע פֿעלקער.ַרשּפרייט צווישן אַפֿא

בן געפֿונען דריידלעךָגן האָלאָרכעאַא

נד איןַלטן רוים. אין דַײטשלאַאין א

 זַײנען געווען דריידלעך,41עלטער–מיטל

ַרט געשּפילט פֿאָמיט וועלכע מע הא

סָ, וואSNGH 42געלט, מיט די אותיות

דער�: נישט),ָט געמיינט „שטעל, נעם (אָהא

דישעִלב“. אויך ייַדער�: גיב), האָנץ (אַגא

זוי אין דריידל, מיט דיַקינדער שּפילן א

ַאותיות „נ ג ה ש“. צו געבן דעם שּפיל א

ט מעןָ, הא43טַײטַרעליגיעזן בא

 די אותיות ווי „נס גדול היה44אויסגעטַײטשט

רט געווען“).ָ גרויסער נס איז דאַ („א45שם“

נגעַרברענגען די לאַקסענע פֿאַדי דערווא

רטן. מען ווייסָנעכט שּפילנדיק אין קא–חנוּכה

ַרן אָס איז געוואָס דאָר וואַנישט גענוי פֿא

לטן נישט דיַלגעמיין האַמינהג ווַײל אין א

רימטערַשּפילן. דער בא–רטןָ פֿון קא46רבנים

, וועמען48רדיטשעווערַיצחק בא– ר' לווי47רבי

ָסר וואַ דערפֿא49יׂשראל–מע רופֿט אוהֿב

לט זעןָל געוואָלע מאַט אָער הא

דן, איז געווען קעגןִגוטסקייט בַײ יי

גטָדעם מינהג. ער זא

דן טועןִז ייַבער אָא

רַס נישט דערפֿאָדא

בן ליבָס זיי האָווא

ר ווַײלָרטן, נאָקא

זיי ווילן זיך

 צו50צוגעוווינען

ך שּפעט בַײַבלַײבן ווא

לן קענעןָכט, ּכדי זיי זאַנא

.51לערנען ּתורה

טש נישטָ כא— מינהג ַך אָנא

ט מעןָ הא—לטע צַײטן ַפֿון די אורא

רָ יאַל אָמעריקע. איין מאַאַײנגעפֿירט אין א

מלען זיך לערערס און סטודענטןַרזאַפֿא

,ָגאַרימטן אוניווערסיטעט פֿון שיקאַפֿונעם בא

פֿן,ָסאָטע צווישן פֿילאַ דעבאַּכדי צו הערן א

"וו, וועגןַטיקער, אאַטעמאַגן, מאָלאָציאָסא

ס איז בעסער,ָגע�:�וואַדער ברענענדיקער פֿרא

ס איז נישטָ�? דא52שןַטא–דער המןָטקעס אַלא

טע קומטַכטע מעׂשה. די דעבאַקיין אויסגעטרא

[סוף פֿון זַײט 1]

38. beignets/doughnuts 39. kede'y afin de/in order to 40. frits/fried 41. Moyen Âge/Middle
Ages 42. oysyes lettres/letters 43. signification/meaning 44. interprété/interpreted 45. nes
godl hoyo shom 46. rabonim rabbins/rabbis 47. rebe rabbi 48. reb leyvi-yitskhok…
Lévi-Isaac de/of Berditchev 49. oyev-yisroel ami des Juifs/friend of the Jews 50. s’habi-
tuer/get used to 51. toyre Torah 52. homen-tashn gâteaux traditionnels de Pourim/
traditional Purim pastries 53. mevinim experts ; sing. מבֿין meyvn 54. domaines/fields
55. afile même/even 56. The Great Latke-Hamantash Debate (Univ. of Chicago Press,
2005) 57. prendre part/take part.

1קוָדישער סודאִיי

ַרוועמבער (פֿאָר אין נאָלע יאַר אָקע פֿאַטא

ט צוגעצויגן גרויסעָחנוּכה) זינט 1947 און הא

55פֿילוַ, א54 סך געביטןַ אויף א53מבֿינים

טן. לעצטנסַורעאַּפרַײז לא–בעלָעטלעכע נא

די גרויסע בוך מיטן טיטל ַרויס אַאיז א

ַ, א56שַטא–טקע און המןַטע צווישן לאַדעבא

ט דער דערהויבענערָמלונג עסייען וועגן אַזא

 אין57טייליקןַטעמע. אויב איר ווילט זיך בא

טע, שרַײבט אונדז אַײער מיינונג�!ַדער דעבא

שּפיל
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